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Abstract 

This paper is based on Bowlby's attachment theory in the exploration of Christian pastoral 

care literature. Kirkpatrick and Granqvist account for the majority of previous research on the 

subject, however, not related to counselling or counselling literature. The selected pastoral 

literature, which is three books by each author: Liselotte J Andersson and Margareta Melin 

provide several possible associations with attachment theory. In the process, nonetheless, 

more literature has been studied than those reported here. This paper aims to investigate 

whether a relationship with God is given as an attachment relationship of the selected pastoral 

literature. The questions are divided into a descriptive and analytical one: "In what way are 

visible extension made of pastoral literature written by J Andersson and Melin?" and "Is 

God's relationship stated as an attachment relationship in pastoral literature? If yes, in what 

way?" The method used is controlled theory analysis, which means that attachment theory is 

the base from which the counselling literature is interpreted. It is an interpretative method 

whose goal, according Malterud (2014), is to “explore the meaning of the content of social 

and cultural phenomenon as it is experienced by those involved themselves in their natural 

context” (s. 31). It's more about understanding than explaining. The conclusion is that God's 

relationship in several ways is listed as attachment relationship, based on Bowlby's 

attachment theory.  

Keywords: attachment theory, counselling, relationship with God, psychology, religion. 
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Kapitel 1 Inledning 

Uppsatsen introduceras med en kort inledning för att sedan förklara syfte och mål och 

presentera frågeställningarna som används. Vidare kommer avgränsningar och begrepp 

beskrivas. 

Gudsrelationen som anknytningsrelation är ett stort och delvis redan utforskat ämne. I denna 

uppsats appliceras anknytningsteorin på ett snävare och relativt outforskat område, nämligen 

kristen själavårdslitteratur. Owe Wikström (1999) refererar till Friedrich Schleiermachers ord 

om att religionens ursprung är känslan av absolut beroende. Han påtalar också hur flera av 

våra svenska psalmtexter ofta handlar om människans relation till Gud liknande barnets 

relation till sin förälder. Trosutövning kan ses som regression genom dess likhet med 

relationen mellan föräldrar och barn. Det innebär dock inte att det nödvändigtvis skulle vara 

negativt att vara troende, menar Wikström (ibid.). Förutom detta nämner Wikström (ibid.) 

vidare att spädbarnets symbiotiska relation med sin förälder så småningom även skapar en 

”jag och du-relation”, vilka bådadera kan jämföras med den troendes relation till Gud. Detta 

symboliseras exempelvis genom ikoners blickar och momentet välsignelsen i gudstjänsten. 

1.1 Syfte och mål 
Målet med denna uppsats är att undersöka om och på vilket sätt anknytning är tydlig i delar av 

Liselotte J Anderssons och Margareta Melins själavårdslitteratur. För att göra detta har John 

Bowlbys anknytningsteori använts som tolkningsraster.  

Syftet med uppsatsen är att visa om och i så fall hur utvald själavårdslitteratur exemplifierar 

gudsrelationen som anknytningsrelation. Som hjälp för detta används Pehr Granqvists och 

Lee A. Kirkpatricks tidigare forskning i ämnet.  

1.2. Frågeställningar 
I denna uppsats framförs två frågeställningar, varav en är deskriptiv och en analyserande. 

• På vilket sätt beskrivs anknytning i själavårdslitteratur skriven av J Andersson och 

Melin?  

• Anges gudsrelationen som en anknytningsrelation i själavårdslitteraturen? Om ja: på 

vilket sätt? 

Den deskriptiva frågeställningen utgör grunden för resultatet i kapitel fyra och den 

analyserande frågeställningen utgör grunden för analysen i kapitel fem. 
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1.3. Avgränsning 
På grund av den stora mängd själavårdslitteratur som finns att tillgå gjordes en ordentlig 

avgränsning vad gäller källmaterialet. Först och främst valdes endast svenska, kristna 

författare ut. Därefter valdes ur detta utbud en romersk-katolsk, en protestantisk och en 

evangelikal författare ut, men även det blev för stort omfång av material. Således gjordes 

urvalet istället utifrån vilka som berörde anknytning i en högre grad. Urvalet gjordes även 

utifrån att författarna skulle ha själavårdserfarenhet i sitt yrke och att böckerna skulle vara 

skrivna eller nyutkomna mellan 1999 och 2014.  

I uppsatsarbetet redovisas sex böcker, vilka är skrivna eller nyutgivna mellan 1999 och 2014, 

vilket innebär viss avsaknad av historisk bredd och ger därför ingen historisk bredd. De är 

skrivna av två olika författare som båda är svenska, kvinnliga utbildade teologer och har 

själavårdserfarenhet i sina yrken. Vidare forskning skulle alltså kunna ske utifrån fler eller 

andra perspektiv på källorna.  

1.4. Begrepp 
Vissa av de begrepp som används i föreliggande uppsats kan ha flera olika betydelser. I detta 

avsnitt förklaras dessa begrepp utifrån hur de används i just denna uppsats. 

Själavårdslitteratur 

Wikström (1999) menar att en förutsättning för att något ska betecknas som ”själavård” är att 

det står på kristen grund. Själavårdaren ska stödja människans psykiska och andliga mognad 

och bemöta klienten med de kristna verktygen, till skillnad från psykoterapeuten som inte 

tillhandahåller några specifikt andliga verktyg.  

”Själavårdslitteratur” kan avse alltifrån uppbyggelselitteratur till pastoral teologi liksom 

psykologisk facklitteratur skriven av en teolog. Den mest korrekta definitionen bör vara 

bibliotekens, vilket i det här fallet är ”uppbyggelselitteratur”. 
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Anknytning 

Enligt Natur och Kulturs Psykologilexikon (2015) förklaras anknytning som följer:  
Eng: attachment. Tillgiven bindning. Uppkomst eller förekomst av emotionella band mellan ett 

barn och en person (vanligen spädbarn och förälder eller annan vuxen) som barnet fäster sig vid. 

Termen lanserades av den engelske psykoanalytikern John Bowlby (1907-1990) som beteckning 

på barnets biologiskt förprogrammerade benägenhet att "knyta an" emotionellt till en speciell 

person, vanligtvis modern, men om hon inte finns i barnets värld, en modersersättare. 

I denna uppsats avses att definiera anknytning i enlighet med Bowlbys anknytningsteori, vars 

teorier återfinns i avsnitt 2.2. 

Gudsrelation 

Gudsrelation handlar om den troende personens upplevda relation till den högre makt som hen 

tror på. I denna uppsats ligger fokus på kristendomens Gud liksom att det genom författarnas 

bakgrunder inom den protestantiska kyrrkan kan urskiljas en protestantisk gudsbild. Möjligen 

blir det fortfarande en oklar definition då gudsbilder skiljer sig inom alla trosuppfattningar, så 

även inom den protestantiskt kristna. Utifrån själavårdslitteraturen kan vi dock förstå att 

författarnas gudsbild och därmed gudsrelation innebär en upplevd personlig relation till en 

högre makt som går att tala till (exempelvis genom bön, meditation) och få hjälp utav. 
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Kapitel 2 Forskningsgenomgång och teori 
I detta kapitel beskrivs den tidigare forskning som finns gällande anknytningsteorin 

applicerad på gudsrelationen. Uppsatsskribenten förklarar vilka olika resultat som erhållits i 

sökningarna och beskriver vidare den teori som används. Vidare förklaras arbetssättet genom 

en arbetsmodell. 

2.1. Forskningsgenomgång 
Sökningen har fokuserats på ATLA, men även DISA, Libris, Psycarticle och Uppsala 

Universitetsbiblioteks websida. Även Google Scholar har använts. Gällande litteratur i ämnet 

samt undersökningsmaterialet i sig har Växjö Stadsbibliotek och Linnéuniversitetets bibliotek 

använts. Efterforskningarna har gjorts både på svenska och engelska nyckelord. 

Den första forskningsgenomgången fokuserades på ”själavårdslitteratur”. 

”Uppbyggelselitteratur” användes också liksom ”andlig vägledning”, ”edification”, ”spiritual 

guidance” och ”soul care”. Tyvärr kom de sju artiklar som först ansågs relevanta inte till 

användning i denna uppsats, då de antingen berörde undervisningslitteratur för själavårdare 

eller var för gamla.  

I och med att det initiala ämnesområdet var ”shame” blev sökningarna kring ordet väldigt 

stora och ”attachment” lades snart till, för att på så sätt snäva av sökningarna ytterligare. 19 

artiklar och uppsatser i ämnet kom att användas. Uppsatsens tema avgränsades snart, varför 

efterforskningen kring ”shame” inte längre var relevant. 

Vidare sökning gjordes på ”attachment theory”, vars träffar blev ohanterligt många och 

sökningen avgränsades därför med ”psychology of religion” samt endast fulltext och peer 

review och gav 673 träffar. En ytterligare begränsning genom disciplinen religion gav 359 

träffar, vilket även det var en för stor mängd. Av dessa valdes några av Kirkpatrick och 

Granqvists artiklar ut, vilka blev åtta stycken. Därutöver har även Valerie De Marinis artikel 

från Inspiration till religionspsykologin använts. 

I Kirkpatrick och Phillip R. Shavers (1990) artikel ”Attachment Theory and Religion: 

Childhood Attachments, Religious Beliefs and Conversion” i Journal for the Scientific Study 

of Religion framgår hur komplicerat det är att studera sambandet mellan den tidiga 

anknytningen och personens gudsrelation eller trosuppfattning. Studien undersöker huruvida 

det finns likheter mellan upplevelsen av föräldern och upplevelsen av Gud. Målgruppen för 
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artikeln är Society for Scientific Study of Religion. Metoden utgjordes av två 

enkätundersökningar gällande hur den grundläggande anknytningen hörde samman med 

nuvarande religiositet samt plötslig omvändelse. Studien kommer fram till att det, i 

undersökningarna, visar sig finnas ett starkt samband mellan problematiska relationer till 

familj eller partner i förhållande till gudstro. 

I ”An Attachment-Theory Approach to the Psychology of Religion” i The International 

Journal for the Psychology of Religion tar Kirkpatrick (1992) upp grunden i sin forskning. 

Han tar upp vuxna parrelationer och dess påverkan på det religiösa beteendet och hur dessa 

kan liknas vid barnets anknytningsbeteende. I flera studier återkommer att gudsrelationen 

agerar kompenserande mot den brustna anknytningen till föräldern. Likaså nämns att den kan 

agera korresponderande, det vill säga liknande den ursprungliga anknytningen. Då denna 

artikel är en sammanfattning av Kirkpatricks forskning finns inga uttalade målgrupper, 

slutsatser eller metoder. 

Granqvist och Berit Hagekull (1999) skriver i sin rapport ”Religiousness and Perceived 

Childhood Attachment: Profiling Socialized Correspondence and Emotional Compensation” i 

The International Journal for the Psychology of Religion, om hur en otrygg anknytning ofta 

resulterar i en plötslig religiös omvändelse. Studien är gjord genom enkäter som delats ut 

bland studenter på Uppsala universitet. Resultatet visar att det finns tendenser hos personer 

utan partner att ha ett större behov av religiositet. 

Artikeln ”The Correspondence Between Attachment to Parents and God: Three Experiments 

Using Subliminal Separation Cues” i Personality and Social Psychology Bulletin av Andreas 

Birgegard och Granqvist (2004) behandlar skillnaden mellan anknytningsformer. Studien har 

gjorts genom intervjuer av 31 studenter. De skriver om hur gudsrelationen kan agera 

kompenserande för en brusten anknytning mellan barn och förälder, eller om gudsrelationen 

istället är väldigt lik den anknytning som skett mellan barn och förälder. Exempelvis kan en 

person med brusten föräldraanknytning ha svårt att känna tillit även till Gud, och gudsbilden 

liknar ofta bilden av den ursprungliga omvårdnadspersonen. 

Vidare har Granqvist, tillsammans med Cecilia Ljungdahl och Jane R. Dickie (2007), gjort 

studien ”God is nowhere, God is now here: Attachment activation, security of attachment, and 

God's perceived closeness among 5 – 7-year-old children from religious and non-religious 

homes” i Attachment and human development där de undersökt hur barn relaterar till Gud och 
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gudsnärvaro, och vilka likheter som kan jämföras deras tidiga anknytning. 40 barn och 

föräldrar deltog i studien som utgjordes av en enkät för föräldern och en interaktiv intervju för 

barnen. Resultatet visar att det finns en större benägenhet hos barnen att söka sig till Gud när 

föräldern inte är närvarande, oberoende av om barnet var uppvuxet i ett religiöst hem eller ej. 

I Handbook of attachment deltar Granqvist och Kirkpatrick (2008) med avsnittet ”Attachment 

and Religious Representations and Behavior” där de går igenom sin forskning. Artikeln kom 

till god användning i arbetet med denna uppsats då den ger en sammanfattande bild av 

anknytningsteori som appliceras på den troendes relation med Gud. 

Duane F. Reinert, Carla E. Edwards och Rebecca Hendrix (2009) skriver i sin artikel 

”Attachment Theory and Religiosity: A Summary of Empirical Research With Implications 

for Counseling Christian Clients” i Counseling and Values om Kirkpatricks två olika 

modeller, vilka är den kompenserande respektive den kompletterande gudsbilden. Artikeln tar 

vidare upp hur vuxna med trygg anknytningsrelation oftare visar sig ha en positiv gudsbild 

och en högre nivå av religiositet. Likaså förklaras anknytningsteorin som användbar i 

samtalssituationer (”samtalssituationer” är uppsatsskribentens egen översättning av 

”counseling”).  

Reinert, Edwards och Hendrix (2009) framför även vikten av att vara medveten om sin egen 

anknytningssituation: 

…there is an interaction in the counseling relationship between the attachment style of the 

therapist and that of the client, emphasizing again how important it is for counselors to assess 

not only the client's attachment dynamic, but also their own (s. 114). 

I samband med att Granqvist vann Godin Award gav han ut Religion as Attachment: The 

Godin Award Lecture (2010) där han påtalar sin tacksamhet till Kirkpatrick, i vars fotspår han 

följer. 

En rapport som särskiljs från Kirkpatrick och Granqvists forskning, och från 

anknytningsteorins applicering på religionspsykologin överlag, är Valerie De Marinis (2011) 

beskrivning från Brasilien: ”Att förstå candomblé”, som ingår i Inspiration till 

religionspsykologin. Hon arbetar utifrån den kliniska religionspsykologin och fokuserar 

diverse kontexter i flera led. Den existentiella meningsanalysen ger ett gediget och brett 

perspektiv på helheten. De Marinis (2011) slutsats är att personerna i hennes berättelser 

upplever att den religiösa gemenskapen är av största vikt för deras välmående. Både ledarna i 
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de religiösa grupperna, de andra medlemmarna och den Gud de tillber är möjliga att applicera 

ankytningsteorin på. Inom candomblé kan dessutom guden ta mänsklig skepnad i form av 

helgonmödrar eller helgonfäder. På grund av detta kan anknytningsteorin vara väl applicerbar 

på ett flertal olika kontexter även om den forskning som har undersökts i föreliggande uppsats 

har kretsat kring den västerländska kontexten. 

2.2. Presentation av teori 

Berit Okkenhaug (2004) skriver 

I själavården möter vi många människor som försöker lära sig att förstå sig själva och som 

saknar en stadig förankring och anknytning till en tro och en gemenskap där de känner att de hör 

hemma. Brustna relationer får dem att uppleva att det de trott på och knutit an till har upphört att 

existera. Deras självbild blir diffus och deras förväntningar på sig själva och livet har spruckit. 

(s. 66) 

Espen Jerlang (2008) beskriver grundpelaren i Bowlbys anknytningsteori som betydelsen av 

den känslomässiga anknytningen mellan barnet och dess omvårdnadsperson under de första 

åren. Teorin är en vidareutveckling av den psykoanalytiska objektrelationsteorin. Bowlby var 

själv psykoanalytiker men vände sig ifrån driftsteorin och arbetade utifrån en 

naturvetenskaplig grund. Han ansåg även att relationen mellan barn och omsorgsperson 

innebar betydligt mer än att omsorgspersonen gav barnet mat, vilket särskiljer 

anknytningsteorin från objektrelationsteorin. Maarit Johnson (2003) skriver att Bowlby ansåg 

att anknytningen är ett naturligt behov, vilket Jerlang (2008) bejakar med sin åsikt att 

anknytningen agerar skydd. Vidare skriver Jerlang (ibid.) att tilliten som barnet känner till 

modern är helt avgörande för barnets självförtroende. Johan Beck-Friis (2005) förklarar att 

beteendet känns igen från djurriket och anknytningen betraktas således som en instinkt både 

från föräldern och barnet. Både Kirkpatrick (1992) och Jerlang (2008) nämner att det finns 

teorier som framställer att religiositet endast är en negativ regression, medan 

anknytningsteorin hävdar att det handlar om att söka skydd och trygghet. Därför anses 

anknytningsbeteendet vara normalt oavsett ålder. 
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Marsha Hewitt (2008) skriver: 

There are four “core hypotheses” of attachment theory for which there is strong crosscultural 

evidence, according to van Ijzendoorn and Sagi. First, the universal hypothesis, that 

states all infants become attached to specific caregiver(s); statistically, the majority of 

infants in western countries are classed as securely attached, meaning that in stressful 

circumstances, they will settle more easily when comforted than insecurely attached infants. 

This is the normativity hypothesis. (s. 68) 

Birgegard och Granqvist (2004) menar att relationer måste nå vissa kriterier för att betraktas 

som just anknytningsrelationer, dessa är (s. 1122): 

• att känna närhet till sin omvårdnadsperson 

• att känna att omvårdnadspersonen försvarar en 

• att omvårdnadspersonen agerar en säker hamn, det vill säga någon att komma till när 

oro uppkommer  

• att omvårdnadspersonen agerar en trygg bas, det vill säga någon som stöttar personen 

att utvecklas 

• att det finns känslor av separationsångest när närheten till omvårdnadspersonen avtar 

eller försvinner  

Kirkpatrick menar att gudsrelationen möter kriterierna för anknytningsrelationer. Exempelvis 

försöker den troende upprätthålla närheten till Gud, genom exempelvis bön. Granqvist (2010) 

skriver att Gud används som säker hamn och trygg bas samt betraktas dessutom som starkare 

och visare, liksom även en omvårdnadsperson kan göra. 

 

Enligt Kirkpatrick (1992) delas anknytningsbeteende upp i signalerande beteenden och 

kontaktbeteenden. De signalerande beteendena kan exempelvis vara upplyfta armar, jollrande 

och gråt medan kontaktbeteenden handlar om att exempelvis klänga, kela och fysiskt närma 

sig anknytningspersonen. Vidare nämner Kirkpatrick (ibid.) att ju äldre barnet blir desto 

lättare har det att knyta an genom verbal eller synlig kontakt med anknytningspersonen, utan 

att för den skull behöva använda de beteenden som det haft som spädbarn. Dock kan de 

fysiska beteendena återkomma vid stress. Likaså skriver Kirkpatrick (ibid.) att många av 

anknytningsbeteendena även kan förekomma i vuxna parrelationer. Vissa religiösa beteenden 

kan kännas igen från barnets kommunikation med omvårdnadspersonen. Exempelvis är det 

vanligt att be och sjunga lovsång med händerna lyfta, vilket kan liknas vid när ett barn lyfter 

upp armarna mot sin förälder. Även att tala i tungor kan liknas vid ett barns jollrande. 
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Jerlang (2008) menar att anknytningsbeteendet inte slutar att utvecklas under livets gång. 

Likaså skriver Kirkpatrick och Shaver (1990) och Kirkpatrick (1992) att Bowlby menade att 

behovet av en anknytningsperson inte försvinner med åldern, utan att det kvarstår även hos 

vuxna. Därigenom kan den religiösa tron komma att betyda mycket för den vuxna människan 

på grund av trons möjlighet att agera som en alternativ anknytning. Granqvist, Ljungdahl och 

Dickie (2007) menar att det för spädbarn är fysiska faror som aktiverar anknytningssystemet, 

medan det för äldre barn handlar om interpersonella hot såsom att exempelvis att bli bortvald, 

utskrattad och så vidare. Granqvist et al. (2007) menar att exempelvis förälderns psykiska 

närvaro är särskilt viktig under mellanbarndomen (från sju år och uppåt), då upplevelsen av 

den psykiska närvaron hjälper barnet att känna sig förstådd och fullkomligt accepterad. När 

barnet börjar skolan och därmed utforskar större ytor utan sina föräldrar brukar Gud kunna 

upplevas som närmare än tidigare. Det finns även tecken på att gudsrelationen förstärks på 

äldre dagar. Exempelvis kan Gud kännas närmare när en persons make eller maka går bort. 

Kirkpatrick och Shaver (1990) förklarar anknytningspersonens två huvuduppgifter som att 

hen ska agera en säker hamn som barnet bekvämt kan vända sig till i pressade eller hotade 

situationer samt att hen ska vara en trygg bas att utgå ifrån för utforskning, när ingen fara 

finns. Anders Broberg, Pehr Granqvist, Tord Ivarsson och Pia Risholm-Mothander (2006) 

nämner tonåringen som exempel. Tonåringen behöver en trygg hamn som hen alltid kan 

komma tillbaka till och en trygg bas som hen är fri att lämna när hen är mogen. 

Jerlang (2008) beskriver att barnet kan visa anknytningsbeteende till flera personer, men det 

inkluderas alltid en specifik person som är högst upp i hierarkin. Alla anknytningspersoner är 

alltså inte lika viktiga, men ett barn som har knutit an till fler än en person har en större 

säkerhet om något skulle hända med någon av dem (Allmänna barnhuset, 2004).  

Kirkpatrick och Shaver (1990) refererar till Gordon D. Kaufman (1981): 
…the idea of God is the idea of an absolutely adequate attachment-figure (...)  

God is thought of as a protective parent who is always reliable and always available to its 

children when they are in need (s. 318). 

Johan Cullberg (2006) beskriver hur barnets överlevnadsinstinkt gör att hen gör vad hen kan 

för att inte brytas från närheten till sina föräldrar. Han menar att när barnet separeras från sin 

förälder upprepade gånger eller flertalet gånger dämpas barnets otröstliga gråt och hen blir 

istället likgiltig. Vidare nämner Broberg et al. (2006) hur barnets självbild utvecklas genom 

att omsorgspersonen accepterar eller inte accepterar barnet och dess beteenden. Barnets bild 
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av människorna omkring sig beror på huruvida omsorgspersonen finns tillgänglig för barnet 

när hen utsätts för påfrestningar. Likaså skriver Johnson (2003) att en trygg anknytning ger en 

positiv grundsyn på självet och en tillitsfull attityd.  

Broberg, et al. (2006) förklarar vidare att känslan av att bli accepterad är livsnödvändig för 

självkänslan, barnets anknytning blir så småningom en del av dess personlighet. Likaså 

skriver Jerlang (2008) att om ett barn har en god anknytning utvecklas ett jag som har en 

balans mellan självständighet och förmågan att ta emot hjälp. Detta betecknar Jerlang (2008) 

som en sund personlighet. Häri inkluderas den inre bild barnet har av sig själv, exempelvis 

som värd att älskas eller inte värd att älskas. Detta får betydelse för hur barnet samspelar med 

andra (Allmänna barnhuset, 2004). Likaså menar Jerlang (ibid.) att anknytningen och 

självständigheten påverkar varandra och utvecklas parallellt. 

Broberg, et al. (2006) påtalar att det finns olika teorier kring hur en person omedvetet hanterar 

sin bristande anknytning, exempelvis genom de klassiska psykoanalytiska försvaren, så som 

projektion, bortträngning, förnekande m.fl. Bowlby uppgav istället två försvar: defensivt 

uteslutande, det vill säga att barnet raderade besvärliga minnen och endast kom ihåg det som 

var positivt för barnet, samt skiftande av uppmärksamhet, det vill säga att barnet istället för att 

fokusera på anknytningspersonen exempelvis fokuserar på leksaker.  

Jerlang (2008) beskriver Bowlbys anknytningsvarianter som följer (s. 167-168): 

Otrygg/undvikande barnet saknar tillit, slutet beteende, 

ignorant, hämmad initiativförmåga, 

den vuxna agerar oberoende och avvisande. 

Trygg barnet är tillitsfullt, sund balans, trygg vetskap om 

omvårdnadspersonens närvaro, aktivt utforskande,  

den vuxna tillhör ”normalgruppen”. 

Otrygg/ambivalent barnet är osäkert, mycket stark 

separationsångest, bristande initiativförmåga, 

den vuxna är aggressiv eller passiv. 

Desorganiserad barnet upplever fysiska och/eller psykiska 

övergrepp och är därmed rädd för sin 

omvårdnadsperson.  

  



 14 

Maureen H. Miner (2007) kritiserar anknytningsteorins applicering på religion. Kritiken 

grundas på tre teorier: 

First, cognitive social models easily slip into reductionism. Second, these models fail to consider 

fully the attributes of God to whom the individual attaches. Third, these models overlook that 

relationships with God and humans could include inter-subjectivity (s. 112). 

Kirkpatrick och Shaver (1990) skriver om Bowlbys syn på att en persons självbild var 

sammankopplad med bilden av anknytningspersonen. Om dessa bilder kompletterade 

varandra kan även självbilden kompletteras av gudsbilden. De som upplever att 

anknytningspersonen är kärleksfull och omsorgsfull ser också sig själva som älskvärda och 

värda att bli omhändertagna.  

Wikström (1990) refererar till Rizzutos lista över faktorer som spelar in i en persons skapande 

av gudsbild:  

• hur de verkliga, jordiska föräldrarna och familjen har behandlat personen  

• hur föräldrarna skulle ha kunnat behandla personen om de hade varit perfekta  

• hur självrepresentationen ser ut 

• hur gudsbilden som har skapats av kulturella och sociala faktorer ser ut  

Detta omtalas även av Okkenhaug (2004), Anders Olivius (1988) och Olivius (1996). 

 

Olivius (1988, 1996) hänvisar till Donald Winnicotts tankar kring att både amning och 

”mamning” är viktigt för det barnet. ”Mamning” innebär att modern ser sitt barn som det 

finaste hon har och att barnet känner sig sett, älskat och bejakat. Olivius (ibid.) påtalar att det 

även i vuxen ålder kan vara betydelsefullt med ”mamning” och exemplifierar det med bikten. 

Maureen H. Miner (2007) menar att även om den tidigare forskningen givetvis är 

betydelsefull för religionspsykologin så är slutsatserna begränsade. Detta på grund av att 

teologin inte är inkluderad och skriver att teologin är nödvändig för att teorin överhuvudtaget 

ska kunna vara applicerbar på gudsrelationen. Exempelvis är en teologisk svårighet med att 

applicera teorin på gudsrelationen att man därmed tillskriver Gud mänskliga egenskaper, 

vilket skulle innebära ett förmänskligande av Gud. 

Likaså tar inte Kirkpatrick och Granqvists forskning upp hur en person knyter an till Gud och 

en partner. Detta skulle kunna innebära att troende personer utan partner bara behöver Gud för 

att de inte har en partner, och troende personer med partner inte har en tillräckligt bra 

anknytningsrelation med sin partner, för då skulle hen inte behöva Gud också. 
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Teorin i föreliggande uppsats fokuserar på relationen mellan förälder och barn. Det som 

främst har kommit till användning i föreliggande uppsats är hur människan relaterar till Gud 

på liknande sätt som barn relaterar till sina föräldrar. Liksom barnet kan känna sig tryggt 

respektive otryggt i sina fysiska uttryck för att söka sig till sin förälder kan en människa 

exempelvis känna sig bekväm eller mindre bekväm med att vända sig till Gud i bön. 

Kirkpatrick och Granqvists redan befintliga forskning har fått agera stöd i utforskandet av 

själavårdslitteraturen. 

2.3. Arbetsmodell 
Avsikten med föreliggande uppsats är att söka efter anknytning i det själavårdsförfattarna 

beskriver. Tolkningen kring huruvida anknytning finns och hur den uttrycks har gjorts av 

uppsatsskribenten utifrån den teori som har beskrivits ovan.  

Figur 1: Arbetsmodell 
 
 

 

 

Ovanstående modell visar hur uppsatsarbetet har gått tillväga. Först och främst gjordes en 

research gällande Bowlbys anknytningsteori liksom tidigare forskning om anknytningsteorins 

applicering på gudsrelationen. Anknytningsteorin lades sedan som ett tolkningsraster över 

själavårdslitteraturen med fokus på att försöka hitta tecken på gudsrelationen som 

anknytningsrelation. På så vis kunde frågeställningarna om huruvida själavårdslitteraturen 

synliggör anknytning respektive om gudsrelationen kan agera anknytningsrelation besvaras. 
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Kapitel 3 Metod och material 
Föreliggande kapitel beskriver metodval, bland annat genom analysmodeller. Därefter 

behandlas uppsatsens validitet och till sist presenteras materialet. 

3.1. Val av metod 
Föreliggande uppsats skrivs utifrån kvalitativ metod, vars mål enligt Kirsti Malterud (2011) 

beskrivs som att ”utforska meningsinnehållet i sociala och kulturella fenomen så som det 

upplevs av de involverade själva i deras naturliga sammanhang” (s. 31) och fokuserar på att 

förstå mer än att förklara. Den deduktiva ansatsen i uppsatsen är tydlig då anknytningsteorin 

agerar ram i tolkningen av själavårdslitteraturen. Den deduktiva ansatsen innebär en 

utgångspunkt i redan befintlig kunskap. I föreliggande uppsats innebär detta att utgå från 

anknytningsteorin och själavård som begrepp, samt att själavårdslitteraturen undersöks 

”uppifrån och ned”. 

Metodvalet i uppsatsen är template analysis style, som Malterud (ibid.) menar ofta översätts 

med ”teoristyrd analys”. I föreliggande uppsats har teorin använts som en mall som läggs över 

själavårdslitteraturen. Genom att utgå från redan befintliga teoretiska begrepp och använda 

dem som ”glasögon” i läsandet av själavårdslitteraturen skapas en strukturerad undersökning, 

som visserligen riskerar att endast hitta redan befintlig kunskap men även kan producera nya 

beskrivningar. För att uppsatsen ska ha relevans behöver den ge just nya insikter, vilket 

Malterud (ibid.) påpekar är av stor vikt. Denna uppsats kan komma att ge nya insikter 

exempelvis genom att bidra till den kristna själavårdens förståelse för hur människan kan 

uppleva sig ha en anknytningsrelation till Gud. 

Som sig bör måste även uppsatsskribentens förförståelse för ämnet nämnas, då den kan 

påverka slutsatsernas validitet. Uppsatsskribentens bakgrund är tidigare arbete inom 

psykiatrin och därmed finns en förståelse för hur den grundläggande anknytningen kan 

påverka människors liv. Likaså har den teologiska utbildningen gett ett intresse för själavård 

och religionspsykologi. Däremot är uppsatsskribenten inte skolad inom någon särskild 

psykologisk teori, vilket har gjort att uppsatsarbetet har varit ett sätt att sätta sig in i en sådan 

mer specifikt.  
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3.2. Analysmetod 
Uppsatsarbetet började med att sex författares verk undersöktes och av dessa valdes två 

författare ut. Av dessa två har sex böcker agerat undersökningsmaterial, tre av vardera 

författare. Samtidigt gavs en större förståelse för skambegreppet genom läsning av Else-Britt 

Kjellqvist och Göran Larssons litteratur om skam. Kjellqvist och Larsson utgår ifrån en 

psykoanalytisk respektive en psykodynamisk grund, vilket gjorde att utforskandet fortsatte 

inom anknytningsteorin med komplettering av affektteorin. 

Under arbetets gång uppkom problem att hitta vetenskapliga belägg för att skam utgick ifrån 

anknytningen. Detta gjorde att skam plockades bort från arbetet och att uppsatsen istället 

fokuserades enbart på anknytningen. Utifrån Bowlbys anknytningsteori och med hjälp av 

Kirkpatrick och Granqvists tidigare forskning undersöktes sedan själavårdslitteraturen. 

Figur 2: Analysmetod 1 
 
 

  

 

 
 

 

Modellen ovan behandlar hur analysen har gått till. Anknytningsteorin behandlar den tidiga 

bekräftelsen mellan barn och omvårdnadsperson, men också romantisk kärlek och den 

troendes upplevelse av sin personliga relation med Gud. Begreppet ”Gud” är ett 

mångdimensionerat begrepp. I föreliggande uppsats är det den kristna guden som avses och 

utifrån förståelsen att det är en högre makt som den troende upplever sig ha en personlig 

relation med. 

För att en relation ska kunna anges som anknytningsrelation skriver Birgegard och Granqvist 

(2004) att den ska innefatta närhet, försvarande, säker hamn, trygg bas och separationsångest.  

Därför har undersökningen av själavårdslitteraturen gått ut på att se om Gud anges som en 

anknytningsperson, utifrån dessa kriterier. 
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Figur 3: Analysmetod 2 
 

 

 

 

 

 

I kodningen av själavårdslitteraturen har ovanstående begrepp använts, vilka alla är hämtade 

från anknytningsteorin. I figuren är barnet i centrum (i mitten) och hur anknytningen sker på 

grund av barnet men fullkomligt beroende av omvårdnadspersonen och resultatet av 

anknytningen ser vi till höger. 

Omvårdnadspersonens blick och bekräftelse skapar anknytning för barnet, vilket är avgörande 

för barnets självbild. Brist på anknytning skapar alltså en negativ självbild. Begreppen är 

vanliga i diskussioner om anknytning och därför utvalda i syfte att hitta synonymer eller 

begrepp som är möjliga att associera till teorin. Själavårdslitteraturen har plockats ut ur 

materialet och kategoriserats utifrån följande modell. 

Figur 4: Analysmetod 3 

 

 

 

 

 

Omvårdnadspersonen och barnet är i Figur 4 ljusare för att markera att de fanns med som 

begrepp ovan, men inte agerar teman här. Dock kvarstår deras betydelse i sammanhanget. 

  

Barnet/människan 

Förälder/Gud Blick/bekräftelse/
anknytning 

Självbild 

Anknytning 

Självbild 

Gudsbild/Gudsrelation 



 19 

3.3. Validitet 
Detta avsnitt utgår från de validitetskriterier som Malterud (2011) beskriver. 

Den interna validiteten behandlar huruvida uppsatsen ger en tillräckligt täckande bild av det 

som ska undersökas. Uppsatsen har inte utgett sig för att vara heltäckande. Sex författares 

verk har undersökts, vilket gör att mer material än det som faktiskt redovisas häri har funnits 

med i arbetet. Tre böcker vardera av J Andersson (1999, 2002, 2013) och Melin (2003, 2004, 

2014) har undersökts. De analyserade böckerna utgör relativt många av författarnas totala 

antal verk och ger en god bild av författarnas applicering av anknytningsteorin. 

Malterud (ibid.) nämner även relevans som ett kriterium, vilket behandlar huruvida 

uppsatsens slutsats har någon betydelse i forskningen eller för någon yrkesgrupp. Det finns 

viss befintlig forskning gällande anknytningsteorins applicering på gudstro, men inte på 

själavårdslitteratur. Precis som utgivningen av litteratur om självhjälp och personlig 

utveckling ökar så är den andliga själavårdslitteraturen gedigen. I och med detta blir 

föreliggande uppsats ett relevant bidrag till den redan befintliga forskningen. 

Överförbarheten, som Malterud (ibid.) kallar den externa validiteten, innebär att notera 

huruvida uppsatsen är gångbar i en annan kontext än den som den skrivs i. Det kan handla om 

geografisk kontext men likaväl om kön. Gällande denna uppsats har överförbarheten 

bearbetats genom att uppsatsarbetet föregicks av läsning av själavårdslitteratur, både av 

manliga och kvinnliga författare. Dock ingen författare av annan härkomst än svensk och inte 

heller någon med annan inriktning än protestantisk. Vid urvalet blev det endast kvinnliga 

författare då det var just J Andersson och Melin som synliggjorde anknytningen tydligast. 

I och med att begreppet ”skam” var utgångspunkten var kontakten med handledare och 

personer runtomkring viktigt. Detta gjorde att den kommunikativa validiteten utmanades. 

 

Gällande den pragmatiska validiteten är förhoppningen att denna uppsats kan bli ett bidra och 

Granqvists redan befintliga forskning appliceras häri teorin istället på ett faktiskt fenomen 

inom den kristna kyrkan. Exempelvis kan uppsatsens slutsats komma till användning inom 

själavård. g till förståelsen av de psykologiska aspekterna av gudsrelationen. Till skillnad från 

Kirkpatricks 
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3.4. Material 
Författarna av källmaterialet är Melin och J Andersson, som båda är kända författare till 

själavårdslitteratur och erfarna själavårdare tillika teologer. J Andersson arbetar som pastor i 

Equmeniakyrkan och Melin tillhör Svenska kyrkan. J Anderssons första bok skrevs under 

namnet Johansson, därefter omskrivs hon som J Andersson i föreliggande uppsats. 

 

Den litteratur som har undersökts i föreliggande uppsats benämns i bibliotekens kategorier 

som uppbyggelselitteratur, är skriven av aktiva själavårdare och har en tydlig riktning vad 

gäller att spegla livets med- och motgångar i den kristna tron. Som redan har nämnts 

redovisas endast sex verk medan uppsatsskrivandet föregicks av läsning av ytterligare fyra 

verk. De utvalda författarna är båda svenska, teologutbildade kvinnor med kyrklig bakgrund 

och erfarenhet av själavård. De fyra författare som valdes bort var alla teologutbildade män 

med kyrklig bakgrund varav två katolska präster, en protestantisk-luthersk präst och en 

evangelikal pastor. Anledningen att befintligt urval har gjorts är att J Andersson (1999, 2002, 

2013) och Melin (2003, 2004, 2014) var de författare som tydligast exemplifierade och/eller 

synliggjorde anknytning. 
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Kapitel 4 Resultat 

Detta avsnitt fokuserar på resultatet av undersökningen. I korta drag presenteras materialet 

med hjälp av de begrepp som har använts i analysen (”förälder eller Gud”, ”blick i förhållande 

till bekräftelse och anknytning”, ”barnet eller människan” och ”självbild”). Kapitlet avslutas 

med en sammanfattning. Flera av de olika textavsnitten från själavårdslitteraturen går att 

applicera på fler än ett av begreppen.  

4.1. Förälder eller Gud 
Själavårdslitteraturen innehåller ett flertal olika citat och berättelser om Gud och därför 

redovisas endast det som anspelar på Gud som föräldrafigur. När något har berört eller gått att 

relatera till mänsklig omvårdnadsperson faller även det under denna kategori. 

Johansson (1999) nämner hur hennes liv inte blev som hon hade tänkt det och berättar om hur 

den reflekterande spegeln, som hon också kallar den goda skapande blicken, inte fanns (s. 18). 

Att istället uppleva omsorgen som vuxen gör ont då vi har ignorerat en obesvarad längtan (s. 

132). Hon nämner att föräldrar kan vingklippa sina barn, liksom att kyrkan kan kränka 

människors självkänsla (s. 22). 

Melin (2003) tar upp liknelsen om den förlorade sonen, som det berättas om i evangelierna 

(Luk.15:11-32). Hon menar att inget kan skilja oss från Guds kärlek och därför skäms sonen 

utan att fadern skambelägger (s. 72). 
 

I ett kapitel berättar Melin (ibid.) om adoption och barnets djupaste behov av att vara älskad 

(s.44). Hon skriver att oavsett hur olika vi är har ändå samma kärlek skapat oss. Allas ansikten 

återspeglar den som har skapat oss (s. 46). 

Melin (2004) tar upp hur människobilden och gudsbilden påverkas av varandra. Tanken på 

hur Gud ser på mig avslöjas i hur jag ser på mig själv (s. 52). Människan lever i tron att hen 

inte är någon trots att Gud talar om sin skapelse som god: ”se, det var gott”. Redan från 

början var människan någon (s. 14). 

J Andersson (2013) menar att de djupaste såren kommer från de tidigaste åren när vi är som 

mest försvarslösa. Då kan vi drabbas av dubbla budskap och likgiltighet från föräldern. Hon 

menar att den innersta trösten kan bara Gud ge (s. 131). 
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4.2. Blick i förhållande till bekräftelse och anknytning 
Johansson (1999) poängterar att vår sårbarhet är vår gåva och understryker vikten av att 

försonas med livet som det faktiskt blev (s. 131). Hon skriver ”Sorgen drabbar inte alla lika, 

du berörs mest där du är utrustad, där din gåva finns. Var rädd om det som blöder i dig”  

(s. 105). Den starka rädslan för att inte bli mottagen när vår skörhet synliggörs skapar ett 

självförakt (s. 51).  

Vidare berättar J Andersson (2002) att hon vågade dela den äktenskapliga gemenskapen först 

sent i livet, då den tidiga förlusten hade skapat ett inre mörker i henne och därmed en rädsla 

att dela detta inre mörker med någon (s. 140). Längtan efter att se och bli sedd av någon 

annan gjorde att hon till sist bad till Gud om denna gemenskap (s. 143). 

I J Anderssons (ibid.) text om Noomi, som är hämtad från den bibliska berättelsen i Ruts bok, 

liknar hon ”hemkomst” vid längtan att bli fullkomligt accepterad (s. 45). Vikten av andras 

blickar och omdömen går inte att nonchalera, J Andersson (ibid.) skriver: ”Få av oss är så 

trygga och mogna att vi hämtar vårt värde inifrån” (s. 47). Noomi beskriver Gud som ”den 

väldige”, men menar ändå att ingen behöver gömma sig för Guds blick (s. 53). Goda ord och 

blickar från omgivningen skapar den tillit som gör människan trygg. J Andersson påtalar 

vikten av att vi även i vuxna relationer behöver agera far och mor till varandra (s. 56). 

Återigen återkommer J Andersson (ibid.) till Guds särskilda blick, som hon påtalar är Guds 

makt. Blicken ser oss och vet våra rätta namn (s. 79). I livmodern är barnet fullkomligt 

accepterat och när det förlöses startar längtan tillbaka hem (s. 87). 

Melin (2003) skriver om hur kvinnan som smorde Jesu fötter (Luk.7:36-50) blir befriad av 

Jesus blick (s. 16). Hennes tårar ”renar” henne från skuld och skam och Jesus bekräftar henne 

i situationen (s. 17). I berättelsen om kvinnan vid Sykars brunn (Joh.4:4-42) är det hur Jesus 

ser henne som står i fokus (s. 20). Melin (2004) återkommer till denna berättelse och liknar 

kvinnans törst med livstörsten, vilket syftar till hennes ständiga strävan efter bekräftelse  

(s. 22). Melin (ibid.) liknar att törsta vid att vara en människa skild från sitt rätta element, det 

vill säga ha haft en god anknytning som barn (s. 32). 

Melin (2003) ger läsaren råd att se på världen med Guds ögon. Guds kärleksfulla blick 

omfattar allt i människan, vilket är omöjligt för oss att ta till oss. Hon återkommer vid ett 

flertal gånger till vikten av att lära känna sig själv (s. 82). 
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Melin (2004) anser att barn ofta lär sig tidigt att anpassa sig till vad vuxna förväntar sig av 

dem. Bristen på jag-upplevelse skapar skam, och risken att auktoritär kristen förkunnelse 

skapar än mer skam är stor för en sådan person (s. 96). 

J Andersson (2013) skriver ”Kärleken är allas mor, ingen är utestängd, men vi hanterar vår 

relation till vår mor olika beroende på vad livet gjort med oss” (s. 8). Vi får följa berättelsen 

om en liten pojke som fått en tuff start i livet och som J Andersson har agerat stödperson till. 

Att möta pojkens blick var något alldeles särskilt (s. 11). När pojken var ledsen tittade han på 

en bild av J Andersson, hon önskade dock att han skulle knyta band till Jesus och på så vis 

aldrig vara ensam när han var ledsen (s. 14). Hon ber för att pojken ska mötas av varma 

blickar (s. 16). Pojken har med största sannolikhet fått iklä sig en falsk styrka på grund av att 

den grundläggande omsorgen saknades. J Andersson påpekar vikten av ”den andra”, hur vi 

annars hamnar i den egocentrism som saknar ett ”du”, vars blickar är tomma (s. 17).  

J Andersson (ibid.) berättar en berättelse om en kvinna med psykisk ohälsa som tittar i ett 

album från barndomen för att uppleva de goda blickarna. Förlusten av blicken innebär att 

förlora någon som har burit en i sin blick, eller att aldrig ha blivit bekräftad av någon blick  

(s. 28). J Andersson vittnar om hur hennes pappas blick har etsat sig fast i hennes minne och 

betyder mycket. Även om en blick kommer sent kan den betyda mycket, särskilt om den 

grundläggande inte var den bästa. Det är trösterikt att Gud såg människan innan hen föddes 

(Psalm 139). Hon exemplifierar med berättelsen om Hagar (1 Mosebok) och hennes 

upplevelse av ”Seendets Gud” (s. 29). 

4.3. Barnet eller människan 

På grund av att själavårdslitteraturen innehåller ett flertal olika citat och berättelser om 

människan redovisas endast det som går att anspela på människan som ett barn eller som en 

person med behov som ett barn. 

Angående berättelsen om Daniel (Daniels bok) skriver J Andersson (2002) att han går in till 

sin kammare och liknar det vid alla människors behov att gå in i sitt eget fördolda, även om 

det först kan kännas obehagligt (s. 104). Återigen anges samtalet som en god metod, att mötas 

ansikte mot ansikte. Daniel är vid ett tillfälle stum och börjar tala först när Guds röst säger 

”Daniel, du högt älskade” (s. 102). 
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J Andersson (ibid.) beskriver hur Jesus mål är att föra människor till en intim gudsrelation och 

kallar rädslan för förakt ”den hemliga oron” (s. 14). Hon berättar om metoder för att hämta 

mod och kraft, där livmodern beskrivs som den ursprungliga platsen men att personer och 

andra platser kan agera ”grottor” att gömma sig i (s. 96). 

En skamfylld person kan drabbas av människofruktan. J Andersson (ibid.) anger att boten för 

detta är att känna sig älskad och ha en person intill sig som står fast, att man får vara naken 

utan att blygas. Så länge den som står närmast står fast är andras tankar om en själv inte lika 

skrämmande (s. 98). Den största ensamheten ser hon som den inomäktenskapliga då den är 

förenad med så mycket besvikelse och skam (s. 127). 

J Andersson (ibid.) skriver om skilda föräldrar och den eventuella svårigheten att känna 

kärlek till ett barn som inte är ens biologiska. Här framhävs vikten av att barnet blir älskat och 

risken att bli osynlig om ett syskon är ”besvärligt” och därmed tar all plats (s. 34). Många 

barn iklär sig en styrka för att överleva utan den grundläggande bekräftelsen (s. 37). ”Vår 

kärlekshunger är den stora faran och vår enda räddning” (s. 41). Med detta menar J Andersson 

att den bekräftelse som människan eftersöker kan leda till både bra och sämre relationer. 

Melin (2004) skriver mycket om att man inte ska känna sin tro som en börda (s. 44). Gud 

visar omsorg om det vilsna barnet och oförstådda behov är roten till mycket ont. Oförstådda 

behov kan betyda behovet av anknytning (s. 86). 

I J Anderssons (2013) berättelse om Ben framkommer behovet av ”den andre”. Ben föds 

annorlunda alla andra och tar all kraft ur sin familj. Han känner sig oförstådd och som att 

ingen är som honom. När han växer upp följer hans vänner med honom till en plats där de 

lovat att hans likar ska finnas. När det visar sig att så inte är fallet tar Ben livet av sig genom 

att hoppa från en klippa. J Andersson menar att självmordet var ett hopp in i en varmare famn 

än den världsliga, där mamman inte orkade längre (s. 24). 

4.4. Självbild 
I en föreläsning använder sig J Andersson (2002) av ett antal frågor varav några går att 

relatera till anknytningsteorin, främst Vem säger du att jag är? och Vad vill du att jag ska 

göra för dig? som passar bäst in. Den första frågan handlar om att ”jaget” skapas först när vi 

har en relation med ett ”du”, och behovet av bekräftelse från en annan. Den andra frågan 
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handlar om kärlekens tre rörelser vilka innebär den vuxnes nedsträckta armar till barnet, 

barnets uppsträckta armar till den vuxne och den ömsesidiga omfamningen (s. 146). 

J Andersson (ibid.) anser att vikten av att leva rotad i sitt eget inre är viktigt, där är man sedd 

och älskad av Gud. I det inre rummet ser vi in i det ansikte som djupast kallar varje människa 

”den älskade”, vilket ger mod att möta andras ansikten (s. 104). 

J Andersson (ibid.) återkommer vid ett flertal gånger till gråten som läkekraft och påtalar hur 

ögonen avslöjar vår livsinriktning (s. 56). Hon påtalar ångest och hur viktigt det är för en 

ångestbärare att låta tårar, vrede och ord finnas. Annars skapas en fruktan som kan leda till 

katastrof. Återigen omtalas samtalet som en god metod. En ångestbärande person är beroende 

av Guds närvaro och har ofta en särskild förmåga att känna av den och även en särskild rädsla 

för att förlora den, vilket skapar oro. Omgivningen kan behöva agera hjälp för en 

ångestbärande person som annars kan suga i sig alla intryck och känslor. En ångestbärande 

person känner lättare skuld och skam (s. 62). J Andersson (ibid.) skriver: 

Den som lärt sig leva med sitt eget sammansatta och komplicerade ”jag” har större tålamod med 

andra. Har man inte alls vågat möta sin egen skugga, så är risken stor att man fruktar och 

föraktar en annan människas svaghet (s. 66). 

Melin (2003) delger sin omvända syndabekännelse. Det inte räcker att erkänna sina egna 

synder utan man behöver få tala om det som syndats emot en själv (s. 24). Hon menar även att 

den kärlek vi har i oss växer genom att bli igenkänd, betrodd och att den får komma till 

användning (s. 31). För att allt ska fungera behöver man vara sann, söka sin kärna och 

erkänna sina brister (s. 92). Det goda man gör mot sig själv gagnar andra medan det förakt 

man visar andra bara skapar tomhet i en själv (s. 46). 
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4.5. Sammanfattning 
Nedan sammanfattas de begrepp som identifierats i själavårdslitteraturen, som kan relatera till 

anknytningsteorin. 

• bristen på den reflekterande spegeln/den goda, skapande blicken 

• modern: brist på hennes omsorg, att hon inte räckte till 

• kärlekens tre rörelser: böja sig ner (som en förälder), sträcka sig upp (som ett barn) 

och mötas ömsesidigt (som två vuxna) 

• självförakt, inre mörker, skam, gömma sig 

• bekräftelsen, fullkomligt accepterad, värde, tillit, anknytning 

• självförakt, självbild, jag-upplevelse 

• att vara älskad, att vara någon 

• det vilsna barnet, oförstådda behov 

• skilja oss 

Därefter komprimerades dessa till följande kategorier: 

• bekräftelse 

• självbild 

• skam 

• att vara älskad 

De slutgiltiga kategorierna kan vara svåra att särskilja från varandra då de både påverkar 

varandra och ibland kan användas synonymt med varandra. 

Det är på sin plats att nämna att det är uppsatsskribentens tolkning som har gjorts, med hjälp 

av anknytningsteorin. Därmed måste även uppsatsskribentens förförståelse för ämnet tas i 

beaktning, då den kan påverka slutsatsernas validitet. Trots att det inte finns någon egentlig 

inriktning på uppsatsskribentens förförståelse så finns det ändå en psykiatrisk och psykologisk 

förkunskap.   
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Kapitel 5 Analys 
I analysdelen redovisas hur resultatet relaterar till tidigare forskning kring anknytningsteorin 

applicerad på gudsrelationen. Analysen har skett genom att först undersöka om och i så fall 

hur anknytningsteorins begrepp har varit synliga i själavårdslitteraturen och sortera det i olika 

kategorier, för att på så sätt se om och i så fall vilka metoder som föreslås för att anknyta till 

Gud. Dispositionen för kapitlet är som följer: begreppsanalys, gudsrelation som 

anknytningsrelation och slutsatser. 

5.1. Begreppsanalys 
Modellen nedan avser att visa hur de olika kategorierna från de olika källorna stämmer 

överens med anknytningsteorin. 

Figur 5: Begreppsanalys 
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5.2. Gudsrelationen som anknytningsrelation 
 
I detta avsnitt redogörs för hur J Andersson och Melin anger gudsrelationen som 

anknytningsrelation, utifrån ovanstående modell. För att kunna definiera vad som kan kallas 

anknytningsmetod har delar av Kirkpatrick och Granqvists tidigare forskning använts. 

Förälder/Gud 

”Naturens kraft att hela” och ”Ta sig tid till tystnad” är olika beskrivningar av att komma 

närmare Gud, som då agerar en säker hamn att söka skydd hos. Detta nämner Kirkpatrick & 

Shaver (1990) som ett kriterium för anknytningsrelationen. Kategorierna ”bekräftelse” och 

”att vara älskad” är tydliga här. 

Barn/människa 

”Kärlekens tre rörelser:” liknas vid barnet som sträcker upp armarna, vilket Kirkpatrick 

(1992) skriver att troende kan göra under bön eller lovsång. Likaså föräldern som sträcker ner 

sina armar till barnet, vilket Wikström (1999) påtalar kan exemplifieras i gudstjänstmomentet 

välsignelsen. Även jämlika vuxnas möten, vilket även är en gest mellan medmänniskor eller 

partners. Även här är kategorierna ”bekräftelse” och ”att vara älskad” tydliga. 

Blicken i förhållande till bekräftelse och anknytning 

 

”Guds blick/närvaro”: Kirkpatrick & Granqvist (2008) beskriver att gudsrelationen kan agera 

substitut för den anknytningsrelation som under barndomen inte fungerade. Alternativt när 

omsorgspersonen, exempelvis förälder eller partner, inte finns i närheten. 

 

”Fly till Gud istället för bort när det blir pinsamt”: Granqvist et al. (2007) beskriver hur Gud 

kan agera en säker hamn att komma till liksom en trygg bas att utgå ifrån. Funktionen av 

gudsrelationen liknar alltså den som barn har med sina föräldrar. 

 

”Förbönen – att inte tro sig själv vara nog”: Granqvist et al. (2007) nämner att det inte är 

ovanligt att söka Gud genom exempelvis bön under pressade perioder. 

Här är, förutom ”bekräftelse” och ”att vara älskad”, även kategorierna ”skam” och ”självbild” 
tydliga. 
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Självbild 

”Själavård” och ”Lära känna sitt inre”: Kenneth N. Levy (2013) skriver att själavårdaren kan 

komma att agera temporärt substitut för den grundläggande anknytningen, vilket ger personen 

möjlighet att upptäcka sig själv och sina relationer utifrån en trygg bas. 

 
”Älska sig själv” och ”Uttrycka jag-budskap”: Broberg et al. (2006) beskriver hur en person 

med brusten anknytning kan ha svårt att uppleva sitt eget värde och våga stå upp för sig själv. 

Här är kategorin ”självbild” tydlig. 

Sammanfattning 

Anknytningsteorin är väl applicerbar på den utvalda själavårdslitteraturen. Genom olika sätt 

att relatera till Gud kan människan hantera livshändelser som sätter igång 

anknytningsbeteendet. Detta kan ske antingen genom en annan människa, naturen eller sin 

egen kontakt med Gud 

5.3. Slutsatser 
Kirkpatrick och Granqvist (2008) påtalar hur relationen mellan en troende och Gud är vad 

som beskriver trosuppfattningen tydligast. Att stärka relationen både genom egna meditativa 

upplevelser men också samtal med ”en ställföreträdande” omvårdnadsperson är olika sätt att 

knyta an till Gud. ”En ställföreträdare” kan exempelvis vara en själavårdare eller förebedjare. 

Målet med arbetet var att undersöka om och i så fall på vilket sätt J Anderssons och Melins 

själavårdslitteratur relaterar till anknytningsteorin, vilket också uppsatsens första 

frågeställning handlar om. Enligt ovanstående resultat och analys gör uppsatsen anspråk på att 

J Andersson och Melins själavårdslitteratur relaterar till anknytningsteorin på så sätt att de vid 

flera tillfällen påtalar vikten av att känna sig älskad och bekräftad, och hur detta påverkar 

personens självbild. De exemplifierar också sådant som kan ske när anknytningen brister, 

både vad gäller den ursprungliga anknytningen mellan förälder och barn men också mellan 

vuxna parter. 

 

Uppsatsens syfte är att undersöka om J Andersson och Melin beskriver gudsrelationen som en 

anknytningsrelation. Alla de metoder som föreslås i själavårdslitteraturen beskriver ett möte 

på något sätt, varav flera kan liknas vid en omvårdnadspersons möte med ett barn. 

Exempelvis kärlekens tre rörelser; själavård, Guds blick och jag-budskap. Precis som 
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Granqvist och Kirkpatrick (2008) påtalar finns flertalet beteenden hos den troende personen 

som liknar barnets beteende mot sin förälder. 
 
Gudsrelationen är lik en relation där barnet har en trygg anknytning till sin förälder. 

Själavårdsförfattarna bekräftar läsarens behov av bekräftelse och kärlek och påtalar 

möjligheten att finna den i relationen till Gud, dels genom att arbeta på gudsrelationen men 

också genom att ta hand om sig själv.  

Exempel på att ta hand om sig själv kan vara att ta sig tid till tystnad eller vistas i naturen, 

som bådadera i flera sammanhang beskrivs som att vara i Guds närhet – såsom retreater, 

pilgrimsvandringar, friluftsgudstjänster eller egen naturupplevelse då naturen är det närmaste 

Guds skapelse man kan komma, och tystnaden genom århundraden har agerat moment i 

människans andakt. 
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Kapitel	  6	  Diskussion	  
I detta avsnitt förs en teoretisk, empirisk och metodisk reflektion. 

6.1. Teoretisk reflektion 
I denna uppsats har den teoretiska utgångspunkten varit tydlig. Själavårdslitteraturen har 

analyserats utifrån anknytningsteorin. Den initiala tanken var att affektteorin skulle användas 

som komplement då arbetet skulle riktas in på skam. Istället riktades arbetet in på anknytning 

och därmed anknytningsteorin. Anknytningsteorins grundbult är vikten av en god anknytning, 

och kompletterande religionspsykologisk forskning visar på betydelsen av den anknytning 

som den troende kan ha till Gud. Föreliggande uppsats resultat exemplifierar gudsrelationen 

som anknytningsrelation på så vis att författarna föreslår olika sätt att möta sig själv och Gud. 

Teorin kan uppfattas som något självklar ibland, vilket medför att den riskerar att kunna anses 

vara otillräcklig.  

6.2. Empirisk reflektion 
Den tidigare forskning som har undersökts i samband med föreliggande uppsats har främst 

varit studier som gjorts genom intervjuer eller enkäter med faktiska personer. De resultat som 

redovisats häri har varit likriktade. Vikten av den tidiga anknytningen och att den har 

betydelse för framtida trosuppfattning har varit ett genomgående tema. Det har dock inte gått 

att befästa ett konkret, orubbligt resultat. I arbetet med denna uppsats har varken intervjuer 

eller enkäter använts. Det är även endast uppsatsskribentens egen tolkning av 

själavårdslitteraturen som redovisas. Dock har antalet undersökningsmaterial utgjort ett 

tillräckligt urval för den akademiska nivån och kan således ge ett pålitligt resultat utifrån de 

förutsättningarna. 

 

Utifrån kontexten som själavårdslitteraturen kommer ifrån kan denna uppsats vara ett relevant 

bidrag till den och liknande kontexter, det vill säga kristna församlingar eller själavårdare i 

västvärlden. Att vara medveten om den relation som den troende upplever sig ha med Gud 

underlättar i många fall själavården och kanske även arbetet i församling överlag. I denna 

uppsats har överförbarheten varit god då arbetet har inkluderat mer litteratur än vad som 

redovisas häri. Däremot skulle det kunna finnas svårigheter i att applicera slutsatserna på 
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själavårdslitteratur som är skriven i en annan kontext än den nordiskt kristna. Det skulle även 

kunna skilja mellan manliga och kvinnliga författare. De utvalda författarna valdes ut just för 

att de tydligast synliggjorde anknytningsteorin, vilket de övriga visserligen också gjorde, men 

inte lika tydligt. Detta innebär givetvis en problematik, då det inom forskningen säkerligen 

skulle behövas ytterligare perspektiv på huruvida själavården och dess litteratur synliggör 

människors olika kontexter. Dock är utvald själavårdslitteratur ”allmänmänsklig” på så sätt att 

den problematik som synliggörs är relevant i olika samhällen och folkgrupper. 

Forskningen kring skam i själavårdskontext har anledning att fortsätta. Anknytningsteorin är 

väl applicerbar även på skam, om än med eventuell komplettering av andra teorier. Skam hör 

nära ihop med självkänsla och det i sin tur hör ihop med självbild och gudsbild. 

 
6.3. Metodisk reflektion 

Den teoristyrda analysen (template analysis style) har fungerat väl som metod. Det har gett en 

trygg grund att stå på och agerat hjälp i att strukturera upp arbetet. Att arbeta med en specifik 

teori på ett så pass grundläggande sätt och att lära sig mer om just Bowlbys anknytningsteori 

har varit positivt både i uppsatsarbetet och inför kommande studier och arbete. Relativt snart i 

processen valdes att endast använda Bowlbys anknytningsteori istället för både den och 

affektteorin och därmed valdes utgångspunkten ”skam” bort. Då Kirkpatrick och Granqvist är 

de som arbetat mest med anknytningsteori applicerad på gudsrelationen är det också deras 

forskning som uppsatsarbetet har utgått ifrån. En nackdel i detta kan vara att arbetet 

avgränsades mer än som var tänkt från början. Hade det skett en komplettering med någon 

annan teori hade det möjligen gått att hitta mer relevant stoff i själavårdslitteraturen. För att 

hålla arbetet inom c-uppsatsens omfång och inriktning var behovet av att avgränsa viktigt. 
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Sammanfattning 

Målet med föreliggande uppsats har varit att undersöka huruvida det går att hitta element av 

anknytningsteori i J Anderssons och Melins själavårdslitteratur. Syftet med uppsatsen har 

varit att se om gudsrelationen anges som anknytningsrelation i den undersökta 

själavårdslitteraturen. Frågeställningarna har varit en deskriptiv respektive en analyserande. 

Den deskriptiva frågeställningen löd ”På vilket sätt synliggörs anknytning i själavårdslitteratur 

skriven av J Andersson och Melin?”. vilket kom att besvaras med att både J Andersson och 

Melin berör sådant som känns igen från anknytningsteorin. Den analyserande frågeställningen 

löd ”Anges gudsrelationen som en anknytningsrelation i själavårdslitteraturen? Om ja: på 

vilket sätt?”. Svaret på detta är ja, gudsrelationen anges som anknytningsrelation. Exempelvis 

framhävs hur man kan fly till Gud när något blir pinsamt eller att det är i den goda, skapande 

blicken som en person skapar sin självbild.  

 

Metoden som har använts är teoristyrd analys (template analysis style), vilken har inneburit 

att teorin har agerat referensram och haft ett påtagligt inflytande på uppsatsens upplägg. 

Uppsatsarbetet har således varit styrt av Bowlbys anknytningsteori. 

 
Slutsatsen är att gudsrelationen anges som anknytningsrelation i J Anderssons och Melins 

själavårdslitteratur. Utifrån Bowlbys anknytningsteori samt Kirkpatrick och Granqvists 

tidigare forskning är det inte sällsynt att gudsrelationen har likheter med den relation som 

skapas mellan ett barn och en omvårdnadsperson. Dock vet vi att viss kritik till teorins 

applicering på gudsrelationen finns, då gällande att det förmänskligar Gud. 
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